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Összefoglalás Jelen dolgozatban a Kárpát-medencében izoláltan fészkelő csilpcsalpfüzike populá-
ció szárny- és/vagy farokhossz alapján statisztikai módszerekkel történő ivari elkülönítésének lehe-

tőségét és az eredmények felhasználhatóságát vizsgáltuk. Az adatokat a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó Ócsai 
Tájvédelmi Körzetben működő Ócsai Madárvártán gyűjtöttük 1984–2007 között. A madarakat függönyhálóval fogtuk 
be, egyedileg számozott jelölőgyűrűvel láttuk el. A méréseket 1 mm pontossággal végeztük. A korcsoportokat a tollazat 
állapota alapján különítettük el. A dolgozatban csak az öreg madarak adatait használtuk. Az elemzések során össze-
sen 2902 (tavaszi időszak: 1574, őszi időszak: 1328) madár adataival dolgoztunk. Tavaszi vonulási időszaknak az év 
130. napja (május 7.) előtti időszakot, őszinek pedig a 240. nap (augusztus 29.) utánit tekintettük. A csilpcsalpfüzikék 
szárny- és farokhossz eloszlása két átfedő, normális eloszlás keverékének tekinthető. Ezt kihasználva, az ún. modell 
alapú klaszterezéssel sikerült mind szárny-, mind farokhossz, illetve mindkét biometriai változó segítségével nagy 
pontossággal meghatározni a madarak ivarát, majd az ivararányt. A bizonytalanság a szárnyhossz alapú klasszifikálás 
esetén volt a legkisebb, viszont a szárny- és farokhossz alapú klasszifikálás finomabb besorolást tett lehetővé. Mind 
a tavaszi, mind az őszi vonulás során befogott madarak között nagyobb volt a hímek részesedése, mint a tojóké. Az 
arány tavasszal átlagosan 45:55%, ősszel 33:67%. Utóbbi időszakban az évek során az arány a hímek javára változott. 
A hímek és tojók szárnyhosszában nem volt kimutatható változás a 23 év során, de az ivari megkülönböztetés nélkül 
elemzéskor szignifikáns növekedést tapasztaltunk. Ennek oka a hosszabb szárnyú hímek arányának szignifikáns növe-
kedése. Összességében megállapítható, hogy a Kárpát-medencében fészkelő csilpcsalpfüzikék ivara biometriai jellem-
zőik alapján nagy biztonsággal megállapítható. A tavaszi és az őszi vonulás során kimutatott ivararány eltolódásának 
lehetséges oka a protandria és protogynia, az ivarok eltérő vonulási stratégiája. Az ivaronkénti elemzésekkel elkerülhe-
tők az ivararány változásából adódó olyan látszólagos trendek kimutatása, mint pl. a szárnyhossz időbeli növekedése.

kulcsszavak: csilpcsalpfüzike Phylloscopus collybita, ivarmeghatározás, szárnyhossz, biometria

Summary In the current study, we used statistical methods to sex Chiffchaffs breeding within the Carpathian basin by 
their wing and/or tail length measurements of adult birds collected between 1984 and 2007 by the Ócsa Bird Ringing 
Station Society, and explored the possibilities of further usage of obtained results. A total of 2902 individuals were 
included in the analyses (1574 from spring and 1328 from autumn). We applied model based clustering on the wing 
length, tail length and both measurements simultaneously to differentiate the sex groups. Clustering based on wing 
lengths proved to have the smallest uncertainty, however models using both measurements allowed a finer classifica-
tion. The sex ratio was biased towards males in both seasons; on average 45:55% in spring, while 33:67% in autumn. 
Moreover, the ratio changed in favour of males during the 23 years of the study period. We found significant increase 
in wing length when not considering the sexes, however this was caused by the significant shift in the sex ratio towards 
males. In general, we can conclude that the sexes can be separated with high certainty based on biometric measure-
ments in case of Chiffchaffs breeding within the Carpathian Basin. Possibly the bias in sex ratio of spring and autumn 
migration may be caused by protandry or protogyny; the different migration strategies of sexes. By incorporating the 
sexes, studies can avoid showing seemingly significant trends in biometric traits, like the increase in wing length over 
a moderately long time period. 
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Bevezetés

A természetes populációkban nagyon fon-
tos az egyedek ivarának meghatározása a 
populációk struktúrájának, dinamikájának, 
élőhely használatának, viselkedésének, pá-
rosodási rendszerének tanulmányozásakor 
(Ellrich et al. 2010), sőt gyakorlati, ter-
mészetvédelmi szempontokból is (Donald 
2007). Nagyon sok madárfajnál az ivarok 
nem térnek el a tollazat színe szerint, csu-
pán a költési időszakban a tojók kotlófoltja 
és a hímek kloákadudora alapján különböz-
tethetők meg (Svensson 1992). Külső ivari 
bélyegek hiányában, tollakból vagy vérből 
vett mintából DNS analízissel lehet megál-
lapítani az egyedek ivarát (Bello et al. 2001, 
Sacchi et al. 2004), de ez terepen a befogott 
madarak nagy száma miatt nem kivitelezhe-
tő, költséges eljárás (Ellrich et al. 2010).

Vannak fajok, amelyek erős ivari dimor-
fizmust mutatnak olyan könnyen mérhető 
biometriai változókban, mint a szárny- és 
farokhossz, lehetőséget adva a statisztikai 
módszerekkel történő ivarmeghatározásra 
(Morgan 2005). 

Szokásos módszer több változó esetén a 
testméretekre alkalmazott diszkriminancia 
analízis (Lorentsen & Roy 1994, Balbontin 
et al. 2001, Bertellotti et al. 2002, Quintana 
et al. 2003, Mizuta et al. 2004, Setiawan et 
al. 2004, Donohue & Dufty 2006, Figuero-
la et al. 2006), illetve logisztikus regresszió 
(Madsen 1997, Ellrich et al. 2010). Ezek-
ben az esetekben diszkriminancia, illetve 
logisztikus regressziós függvényeket hatá-
rozunk meg, és ezek alapján klasszifikáljuk 
az egyedeket. Hátránya a módszereknek az, 
hogy a klasszifikáló függvények kiszámítá-
sához szükséges egy ún. tanuló adathalmaz, 
amelynél ismert az egyedek ivara. A további 
adatok klasszifikálása a tanuló adathalmaz 
alapján számított függvények segítségével 

történik. Viszont egy-egy faj különböző po-
pulációira – eltérő biometriájuk miatt – nem 
alkalmazható ugyanaz a modell. A vonulá-
si utakon a különböző populációk egyedei 
keveredhetnek, ezért ilyen esetekben a bio-
metriai adatokat fenntartással kell kezelni 
az ivarok elkülönítésénél (Ellrich 2010).

A biometriai változók eloszlása egy popu-
láció esetén gyakran két normális eloszlás 
keverékeként áll elő. Ezt a tulajdonságot ki-
használva az első statisztikai módszerekkel 
történő ivarmeghatározás grafikus módsze-
rekkel – Gauss-papíron – történt (Griffiths 
1968, Morgan 1972, Dougal 1997, Scebba 
2001). A grafikus módszert Morgan (2005) 
adaptálta számítógépre. A szoftver meghatá-
rozza a normális komponensek paramétereit 
és keveredésük arányát is. Mewaldt és King 
(1986) egy manuális módszert dolgoztak ki 
két normális eloszlás keverékének felbontá-
sára. MacDonald & Pitcher (1979) szintén 
keverék normális eloszlások felbontására ír-
tak programot. Ezt a programot elsősorban 
halászati kutatásoknál használták (Haddon 
2001).

Újabban elterjedt módszer keverék elosz-
lások felbontására az ún. modell alapú klasz-
terezés (McLachlan & Peel 2000), amelyet 
Catry és munkatársai (2007) is alkalmaztak 
a csilpcsalpfüzike ivarmeghatározására.

A csilpcsalpfüzike (Phylloscopus colly-
bita) a Palearktikumban nagyon elterjedt, 
politipikus faj. A különböző alfajainak és 
populációinak más a migrációs stratégiá-
ja. Az északabbi területeken költők hosszú 
távú, a délebbiek rövid vagy közép távú 
vonulók (Cramp 1992, Helbig 2003, Gyu-
rácz & Csörgő 2009). A telelőterület helyét 
és vonulás időzítését a madarak ivara is be-
folyásolhatja (Catry et al. 2005, Csörgő & 
Harnos 2011). 

A P. c. collybita alfaj költőterülete az Brit-
szigetektől Közép-Európán át kelet felé Len-
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gyelországig és Ukrajnáig, északi irányban 
pedig Svédország déli részéig terjed (Tiai-
nen & Wesolowski 1997). A Nyugat-Euró-
pában költők telelőterülete a Brit-szigetek-
től Franciaországon és az Ibériai-félszigeten 
keresztül a Földközi-tenger nyugati partvi-
dékéig, valamint Nyugat-Afrika Szaharától 
délre eső területéig terjed. A Kárpát-meden-
cében költő populáció közép távú vonuló, 
telelőterülete a Kelet-Mediterráneumban 
van (Gyurácz & Csörgő 2009). Az észak- és 
kelet-európai, valamint a szibériai alfajok 
(Ph. c. abietinus, Ph. c. tristis) hosszú távú 
vonulók (Helbig 2003), a keleti Mediterrá-
neumtól dél felé, Kenyáig telelnek (Cramp 
1992). 

A csilpcsalpfüzike minden alfaja és po-
pulációja erős méretbeli ivari dimorfizmust 
mutat. A hímeknek lényegesen hosszabb a 
szárnya. A szárnyhossz-eloszlások – követ-
kezésképpen a különbségek is – populáci-
ónként változnak. Az északabbi állományok 
madarainak – amelyeknek vonulási útvonala 
hosszabb – átlagosan hosszabb és hegyesebb 
a szárnya, mint a délebbieké (Tiainen 1982, 
Tiainen & Hanski 1985, Csörgő & Lövei 
1986, Marchetti et al. 1995, Lindström et al. 
1998, Lockwood et al. 1998, Fiedler 2005). 
A korcsoportok között is van szárnyhossz-
beli különbség, az öreg madarak szárnya a 
postnuptialis teljes vedlés után hosszabb, 
mint a fiataloké (Tiainen & Hanski 1985, 
Geen 1986).

Egy 5 fajon végzett – és az eredményeket 
Griffiths et al. (1998) molekuláris módsze-
rével ellenőrzött – vizsgálat szerint a befo-
gott madarak 80–90%-át lehetett szexálni 
méretbeli különbségeik alapján, ha azok egy 
populációhoz tartoznak. 

A csilpcsalpfüzike Kárpát-medencében 
fészkelő populációja izoláltnak tekinthető. 
Az ősszel északi irányból érkező madarak 
a Kárpátok lábánál gyakran hosszú pihenőt 

beiktatva megtorpannak, sok esetben visz-
szafelé, észak-keleti irányba repülnek (Fi-
lar 2007). Bár a Kárpátok túloldalán, Len-
gyelország keleti részén már költ a Ph. c. 
abietinus (Ciach 2009), a megfigyelések, 
külföldi gyűrűs visszafogások és a biomet-
riai adatok szerint az északabbi területekről 
csak nagyon kisszámú, esetleg más alfajhoz 
tartozó madár vonul át (Csörgő et al. 1991, 
Hadarics & Zalai 2008, Gyurácz & Csörgő 
2009), ezért a vizsgálati területen a méret-
beli különbség egész évben – vonulási idő-
szakban is – jó ivari bélyeg lehet.

A jelen dolgozatban az volt a célunk, hogy 
az ún. modell alapú klaszterezéssel megha-
tározzuk a befogott öreg csilpcsalpfüzikék 
ivarát, és megállapítsuk a szárny- és farok-
hossz eloszlások paramétereit, valamint az 
átlagos ivararányt a tavaszi, ill. az őszi vo-
nulás során. Az ivarmeghatározás után vizs-
gáltuk az ivararány időfüggését is, illetve az 
egyes ivarok esetén a biometriai paraméte-
rekben történt változásokat.

Anyag és módszer

Az adatokat a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz 
tartozó Ócsai Tájvédelmi Körzet Öregturján 
nevű részén található Ócsai Madárvártán (É. 
sz. 47° 15′– K. h. 19° 15′) gyűjtöttük 1984 
és 2007 között. A madarakat függönyháló-
val fogtuk be, és egyedileg számozott je-
lölőgyűrűvel láttuk el. Az Actio Hungarica 
szabályai szerinti standard módszerekkel 
számos biometriai adatot is felvettünk. 

A szárny- és farokhossz adatokat 1 mm 
pontossággal mértük. A korcsoportokat (fia-
tal és öreg) a tollazat állapota alapján külö-
nítettük el (Svensson 1992).

Az elemzésekhez összesen 2902 (tava-
szi időszak: 1574, őszi időszak: 1328) öreg 
csilpcsalpfüzike adatait használtuk. Tavaszi 
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vonulási időszaknak az év 130. napja (má-
jus 7.) előtti időszakot, őszinek pedig a 240. 
nap (augusztus 29.) utánit tekintettük (Csör-
gő & Harnos 2011). 

Jelen dolgozatban a részpopulációk egye-
deinek beazonosítására egy valószínűségi 
modellen alapuló klaszterezési módszert 
(Model Based Clustering: MBC) használ-
tunk. Ennek a klaszterezési eljárásnak az 
eredménye könnyen interpretálható. A ke-
verék modellek a klaszterezés statisztikailag 
megalapozott megközelítése (McLachlan & 
Peel 2000). Az összetevők számában, illetve 
eloszlásában különböző modellek statiszti-
kai kritériumok alapján összehasonlíthatók. 
Az eljárás az adatok egy olyan modelljét be-
csüli, amely megengedi, hogy a klaszterek 
átfedőek legyenek, és megadja az adott ösz-
szetevőhöz tartozás valószínűségét, és egy-
úttal bizonytalanságát is. 

Az általunk használt „mclust” nevű R cso-
mag (Fraley & Raftery 1998, 1999, 2003) 
egy keverék normális eloszláson alapuló 
klaszterezést valósít meg. A keverék normá-
lis modell többféle variancia, illetve kova-
riancia paraméterezése lehetséges a csomag 

eljárásaiban. A keverék modell paramétereit 
az EM algoritmussal maximum likelihood 
módszerrel – azt a modellt választja ki a 
módszer, amely esetén a megfigyelt adatok 
valószínűsége maximális – becsüli a mód-
szer (Dempster et al. 1977, McLachlan & 
Krishnan 1997). A legjobb modell kiválasz-
tása a Bayesi Információs Kritérium (BIC) 
(Schwarz 1978) segítségével történik.

A módszer alkalmas a komponens normá-
lis eloszlások paramétereinek, illetve a ke-
veredés arányának meghatározására anélkül, 
hogy az egyedek tényleges besorolását el kel-
lene végeznünk, vagyis becsülhető az elem-
zésben felhasznált változók (itt szárny- és fa-
rokhossz) átlaga, szórása a két ivar esetén.

A klasszterezést felhasználva a tavaszi 
és az őszi vonulás során megállapítottuk az 
egyedek ivarát. A 10%-nál nagyobb bizony-
talansággal besoroltakat a további elem-
zésekből kihagytuk. A besorolás után az 
évenkénti esetszámmal súlyozva, lineáris 
regresszióval vizsgáltuk a hímek arányának 
változását. Lineáris regresszióval vizsgáltuk 
a szárnyhossz időfüggését ivaronként, illet-
ve ivari besorolástól függetlenül is.

1. ábra	 Tavaszi	szárnyhossz	(a)	és	farokhossz	(b)	eloszlások	hisztogramja.
Figure 1.	 Distribution	of	wing	(a)	and	tail	(b)	length	measurements	in	spring.
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A statisztikai elemzésekhez az R 2.8 prog-
ramot használtuk (R Development Core 
Team 2007, Reiczigel et al. 2007).

Eredmények

Az egydimenziós szárny- és farokhossz el-
oszlások grafikus vizsgálata szerint mind-
kettő két unimodális, nagyjából szimmetri-
kus, közel normális eloszlás keverékéből áll 
(1. ábra). A szárny- és farokhossz együttes 
eloszlások sűrűségfüggvénye és kontúráb-
rája is ezt támasztja alá (2. ábra).

A modell alapú klasszifikálás minden 
egyed esetén meghatározta, hogy mekkora 
valószínűséggel tartozik az egyes klaszte-
rekhez, és egyúttal azt is, hogy mekkora a 
besorolás bizonytalansága. A maximális bi-
zonytalanság tavasszal a szárnyhossz alapú 
klaszterezés esetén 30%, a farokhossz esetén 
47%, a szárny- és farokhossz esetén 48%, 
ősszel pedig rendre 27%, 40% és 46%.

A szárnyhossz alapú elemzés esetén a 
klasszifikálás bizonytalansága mind a tava-

szi, mind az őszi adatok esetén 59 mm-nél 
volt a legnagyobb.

A két változó alapján történt klaszterezés 
esetén a bizonytalanság tavasszal 48 mm-es 
farokhosszig az 59 mm-es, a nagyobb farok-
hosszak esetén az 59 mm-nél kisebb szárny-
hosszak esetén a legnagyobb (3. ábra), ősz-
szel a 48 mm-es farokhosszak felett az 58 
mm-es, alatta az 59 mm-es szárnyhossz ese-
tén a legnagyobb (4. ábra).

A klaszterezés által becsült szárny- és 
farokhossz átlagok, valamint szórások jó 
egyezést mutatnak mindkét csoportban 
mind az 1, mind a 2 dimenziós elemzések 
esetén az őszi és tavaszi időszakban mind a 
tojók, mind a hímek esetén (1. táblázat). 

A normális komponensek 1 és 2 dimen-
ziós klaszterezéssel becsült paraméterei (át-
lag, szórás), illetve a keveredési arányok 
(ivararányok) lényegében megegyeznek. 

A keveredési arány a kétdimenziós elem-
zések szerint a két periódusban eltérő, de 
mindkét esetben hím dominanciájú. Tavasz-
szal az arány 44:56, ősszel 33:67 (1. táblá-
zat). 

2. ábra	 Szárny-	és	farokhossz	kétdimenziós	eloszlás	(a).	Szárny-	és	farokhossz	eloszlás	kontúrábrán.	
A	szintvonalakon	lévő	pontok	ugyanolyan	valószínűségűek.

Figure 2.	 Two	 dimensional	 distribution	 (a)	 of	 tail	 and	 wing	 lengths,	 and	 contour	 plot	 (b)	 of	 the	
distribution.	Data	points	on	a	given	contour	line	have	the	same	probabailities.	
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3. ábra	 Tavaszi	 vonulás	 során	 fogott	 madarak	 szárny-	 és	 farokhossz	 alapú	 klasszifikálása	 (a)	 és	 a	
klasszifikálás	 bizonytalansága	 (b).	 Az	 (a)	 ábrán	 azonos	 szimbólummal	 jelölt	 szárny-	 és	
farokhossz	adatok	tartoznak	egy	klaszterbe.	Az	ellipszisek	középpontja	az	illesztett	normális	
eloszlások	 centroidja	 (koordinátái:	 szárny-	 és	 farokhossz	 átlagok).	 A	 (b)	 ábrán	 az	 egyes	
pontok	bizonytalansága	látható.	Minél	nagyobb	és	sötétebb	a	pont,	annál	bizonytalanabb	
az	adott	szárny-	és	farokhossz	érték	besorolása.

Figure 3.	 Sex	classification	of	 individuals	 trapped	 in	spring	based	on	wing	and	tail	measurements	
(a)	and	the	uncertainty	of	the	classification	(b).	The	different	symbols	of	figure	(a)	show	the	
clusters.	The	centres	of	the	ellipses	are	the	coordinates	of	the	centroids	of	the	fitted	normal	
distributions	(mean	wing	and	tail	length).	Figure	(b)	shows	the	uncertainty	of	clustering,	the	
size	of	the	points	is	proportional	to	the	uncertainty	of	classification.	

4. ábra	 Az	 őszi	 vonulás	 alatt	 fogott	 madarak	 szárny-	 és	 farokhossz	 alapú	 klasszifikálása	 (a)	 és	 a	
klasszifikálás	bizonytalansága	(b).	(Ld.	előző	ábra!)

Figure 4.	 Sex	classification	of	individuals	trapped	in	autumn	based	on	wing	and	tail	measurements	
(a)	and	the	uncertainty	of	the	classification	(b).	(For	details,	see	previous	Figure!)
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Tavasz	(Spring) Ősz	(Autumn)

1	dimenziós 2	dimenziós 1	dimenziós 2	dimenziós

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂

Szárnyhossz	átlag	(mm)
(Mean	wing	length	[mm]) 	56,3	 	61,5 56,3	 61,5 56,4	 61,7 56,4	 61,6

Szárnyhossz	szórás	(mm)
(Wing	length	SD	[mm]) 	1,4	 	2,0 	1,3	 	2,1 	1,3	 	1,8 	1,3	 1,8

Farokhossz	átlag	(mm)
(Mean	tail	length	[mm]) 	46,0 	50,9 46,3 	50,8 	46,9 	51,6 46,8 51,5

Farokhossz	szórás	(mm)
(Tail	length	SD	[mm]) 	1,6 	2,1 	1,8 	2,3 	2,0 	2,1 2,0 2,1

Ivararány	(szárny)
(Sex	ratio	[wing]) 	45%	 	55% 	32%	 	68%

Ivararány	(farok)
(Sex	ratio	[tail]) 	42% 	58% 	34% 	66%

Ivararány	(szárny-farok)
(Sex	ratio	[wing	&	tail]) 	44%	 	56% 31%	 69%

1. táblázat	 A	szárny-	illetve	farokhossz	alapú	egydimenziós,	valamint	szárny-	és	farokhossz	alapú	két-
dimenziós	klaszterezés	által	becsült	átlagok,	szórások	és	ivararányok	a	két	klaszterben.

Table 1.	 The	 estimated	 means,	 standard	 deviations	 and	 sex	 ratios	 by	 the	 one	 dimensional	 tail	
and	one	dimensional	wing	length	clustering	and	by	the	two	dimensional	(wing	and	tail	
length	used	simultaneously)	clustering.	

5. (a) ábra	 A	 szárnyhossz	 az	 évek	 függvényében	 és	 az	 ivaronkénti	 (tojó,	 hím),	 illetve	 az	 ivarok	
figyelembevétele	nélkül	illesztett	egyenesek;	(b).	A	hímek	aránya	az	évek	függvényében,	
valamint	az	évenkénti	mintaelemszámmal	súlyozott	regressziós	egyenes.

Figure 5.	 Change	in	wing	lengths	during	the	study	period	when	considering	the	sexes	and	when	
the	sex	groups	were	not	treated	separately	(a).	Figure	(b)	shows	the	yearly	ratio	of	males	
and	the	regression	line	weighted	by	with	the	number	of	individuals	trapped.
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Az ivari megkülönböztetés nélküli szárny-
hossz elemzés azt mutatta, hogy az őszi 
periódusban a 23 év során szignifikánsan 
(P<0,01) nőtt a szárnyhossz, ellenben az 
ivaronként végzett elemzéssel már nem mu-
tatható ki szignifikáns változás. Tavasszal 
sem az ivaronkénti, sem az ivarok figyelem-
bevétele nélküli elemzésekkel nem lehetett 
szignifikáns változást kimutatni.

Az ivararányok változásának vizsgálata 
szerint tavasszal nem változott, ősszel vi-
szont szignifikánsan nőtt a hímek aránya a 
befogott és klasszifikált madarak között az 
évek során.

Értékelés

A modell alapú klasszifikálás egyik előnye, 
hogy az egyedeket a maximum likelihood 
módszerrel becsült valószínűségek alapján 
tudjuk klaszterekbe sorolni. Ezzel a mód-
szerrel a félreklasszifikálási ráta (bizony-
talanság) is becsülhető. Eredményeinkből 
kiderült, hogy a modell alapú klaszterezés 
alkalmas a csilpcsalpfüzike esetén a részpo-
pulációk beazonosítására. A klasszifikálás 
bizonytalansága az egydimenziós szárny-
hossz alapú klaszterezésnél a legkisebb, és a 
kétdimenziós elemzésnél a legnagyobb. Ez 
alapján dönthetnénk úgy, hogy elég a szárny-
hossz alapján klasszifikálni, nem szükséges 
a két változó használata. Ha azonban meg-
nézzük, hogy a klasszifikálás mely méretek 
esetén a legbizonytalanabb, akkor kiderül, 
hogy a kétdimenziós elemzés árnyaltabb 
képet ad, és nem egyetlen értékre adja meg 
a legbizonytalanabb tartományt, hanem 
szárny- és farokhossz kombinációkra, ami 
valószínűleg reálisabb besorolást tesz lehe-
tővé, hiszen két biometriai változó haszná-
latával a madarak alakbeli különbözősége 
jobban leírható, mint egy változóval.

Másik előnye a módszernek, hogy az át-
lagok és szórások becslése torzítatlan, mivel 
a méréseket súlyozzuk az egyes klaszterek-
be tartozásuk valószínűségével. Az ivarok 
szárny- és farokhossz átlagait, valamint a 
szórásokat és az ivararányokat anélkül tud-
juk becsülni, hogy előzetesen meg kellene 
mondani az egyedek ivarát. További előnye, 
hogy nem szükséges az adatok előzetes stan-
dardizálása, míg ez más klaszterezési tech-
nikák esetén elengedhetetlen több biometriai 
változó figyelembevétele esetén. A korrekt 
standardizálásnak egyébként is feltétele len-
ne az, hogy tudjuk, hogy az egyes egyedek 
melyik klaszterbe tartoznak, amely feltétel 
itt nyilvánvalóan nem teljesülhet (Magidson 
2002). 

Az olyan klasszifikáló módszerekkel 
szemben (pl. diszkriminancia és logisztikus 
regresszió), amelyek esetén szükséges egy 
olyan tanuló adathalmaz, amelyeken kiszá-
mítja az adott módszer a klasszifikáló függ-
vényeket, itt ez nem szükséges. Ez azért 
előnyös, mert a tanuló adathalmaz egyedei 
általában nem ugyannak a populációnak az 
egyedei, mint amelyet klasszifikálni szán-
dékozunk. Különböző populációkban a bio-
metriai változók eloszlása más és más lehet 
(Ellrich et al. 2010), de akár egy populáción 
belül is különbözhet, például korcsoporton-
ként vagy vedlés után (Nagy et al. 2011).

A módszer számítógépes megvalósítása 
elegendően nagyméretű adathalmaz esetén 
lehetőséget ad arra, hogy az ivarmeghatá-
rozást évenként és korcsoportonként is el-
végezzük, lehetővé téve azt, hogy a további 
elemzéseket már ivarra lebontva végezhes-
sük (Csörgő & Harnos 2011).

A Phylloscopus igen fajgazdag genus. 
Négy kontinensen, különböző élőhelyeken 
56 fajuk él (Dickinson 2003). Legtöbbjük 
politipikus, és jellemző rájuk a szexuális di-
morfizmus is (Gaston 1974, Price & Jamdar 
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1991). E rendkívüli változatosság miatt al-
kalmasak összehasonlító vizsgálatokra a vo-
nulás szabályozási mechanizmusának meg-
értéséhez (Ciach 2009). 

Bár génközpontjuk Délkelet-Ázsiában 
van – itt a legnagyobb a fajdiverzitásuk – 
18–20 faj előfordul a Nyugat-Palearktikum-
ban is (Cramp 1992). Európában a három 
leggyakoribb faj a sisegő füzike, a fitiszfü-
zike és a csilpcsalpfüzike. Ez utóbbi mutatja 
a legközelebbi rokon fajok között (Helbig et 
al. 1995) a legerősebb szexuális dimorfiz-
must (Tiainen 1982). A Finnországban költő 
madarak ivarai között – mivel ezek sokkal 
nagyobbak, mint az alacsonyabb szélessé-
geken fészkelők – az átlagos szárnyhosszak 
lényegesen különböznek, és a két ivar kü-
lönbsége más mérettartományban jelent-
kezik. A finnországi madaraknál az átlagos 
szárnyhossz az öreg hímeknél 66,6 mm, a 
fiataloknál 65,8 mm, az öreg tojóknál 60,2 
mm, a fiataloknál 59,8 mm. A 62–64 mm-
es tartományban kevés az adat (Tiainen & 
Hanski 1985). 

Egy délkelet-angliai (Rye Meads) vizs-
gálat eredményei szerint a hímek átlagos 
szárnyhossza 62,7 mm, a tojóké 57,2 mm 
(Reynolds 1978). Egy szintén délkelet-ang-
liai (Queen Mary Reservoir) vizsgálat ered-
ményei nagyon hasonlóak: a hímek szárny-
hossz-eloszlásának maximuma 62 mm-nél, 
a tojóké 57 mm-nél, a két ivart elválasztó 
értékek 59–60 mm-nél vannak. A mada-
rak 12%-a esik ebbe a tartományba (Geen 
1988). Angliában, Franciaországban, Portu-
gáliában, Algériában, Marokkóban és Sze-
negálban telelő állományok esetén a hímek 
szárnyhossz-eloszlás maximuma 60–62 
mm-nél, a tojóké 55–56 mm-nél van. Ez 
utóbbi vizsgálatban a korcsoportokat nem 
különítették el (Catry et al. 2005). Mivel a 
korcsoportok szárnyhossz-eloszlása külön-
böző (Tiainen & Hanski 1985, Geen 1988), 

ezek eltérő aránya zavaróan hathat, bár a 
kimutatott trendeket lényegében aligha be-
folyásolta. Egy korábbi vizsgálat szerint 
a hazai fészkelőállomány öreg hímjeinek 
átlagos szárnyhossza 61,2 mm, a fiataloké 
61,3 mm, az öreg tojóké 56,6 mm, a fiatalo-
ké 55,8 mm (Csörgő & Lövei 1986). 

A csilpcsalpfüzike territoriális, monogám 
faj, ezért elméletileg az ivararányuknak kö-
zelítenie kellene az 1:1-et, ennek ellenére 
mindkét vizsgálati periódusban jelentős hím 
többség mutatkozik.

A legtöbb madárfajnál a hímek és tojók 
aránya – 114 faj összehasonlításában – ki-
keléskor még közel 1:1. Ettől csak 24 faj-
nál találtak szignifikáns eltérést, 11 esetben 
a hímek, 13 esetben a tojók javára. Ez az 
egyenlőség a későbbiekben a hímek javára 
tolódik el. A megvizsgált 173 faj esetében 
az ivararány 131 (65%) esetben különbözött 
szignifikánsan, és ezek döntő többségénél 
(85%) a hímek kerültek túlsúlyba. Ezt sok 
esetben a tojók nagyobb mortalitása okozza, 
mivel általában ők fektetnek több energiát a 
kotlásba, a fiókák nevelésébe, ők a kisebb 
termetűek, kisebb a relatív agyméretük, alá-
rendeltek az intraspecifikus kompetíció so-
rán, nagyobb a diszperziós mozgásuk és sok 
esetben a vonulási távolságuk is stb. 

Az eltérő arányt okozhatja az ivarok el-
térő vonulási viselkedése is (Donald 2007). 
A hímek általában korábban érkeznek a 
fészkelőterületre, mint a tojók. A territori-
ális fajoknál ez azért fontos, mert a koráb-
ban érkező a példányok tudnak a legjobb 
élőhelyeken revírt foglalni, és szaporodási 
esélyüket az is növeli, hogy esetükben na-
gyobb a valószínűsége egy másik tojó meg-
termékenyítésének (extra-pair fertilization) 
és a poligámiának is (Spottiswoode et al. 
2006). A protandria – a hímek korábbi ér-
kezése – annál kifejezettebb, minél nagyobb 
az ivarok közti színbeli vagy méretbeli el-
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térés, illetve a hímek páron kívüli apasága 
(extra-pair paternity) (Kissner et al. 2003, 
Rubolini et al. 2004, Coppack et al. 2006, 
Morbey & Ydenberg 2001).

Ez a jelenség jól magyarázza a vizsgá-
latunkban talált tavaszi ivararány eltérést. 
A jelentős méretbeli különbség miatt a csilp-
csalpfüzikére jellemző a protandria (Csörgő 
& Harnos 2011), amit a későbbiekben csak 
erősít a két ivar befogásának eltérő való-
színűsége is. A fészken ülő tojók befogási 
valószínűsége kisebb, mint a territóriumot 
védő hímeké. 

Ősszel fordított a helyzet, a tojók vonul-
nak el korábban. A protogynia kevésbé ál-
talános, mint a protandria. Az okot itt is a 
hímek versengésében lehet megtalálni. Ők 
igyekeznek minél tovább a területen marad-
ni a következő évi territórium kijelölésére 
(Forstmeier 2002, Mills 2005). Ez az oka a 
csilpcsalpfüzikék őszi éneklésének is, ami 
más, hasonló viselkedésű fajokra is jellem-
ző (Logan & Hyatt 1991, Weggler 2000). 
Bár az utóbbi években egyre gyakrabban 
lehet megfigyelni a faj áttelelő példányait, 
döntő többségük késő őszig elvonul (Gyu-
rácz & Csörgő 2009). 

Több olyan fajnál, amelynél az ivarok kö-
zött testméretbeli eltérés van, kimutatták, 
hogy a nagyobb testű hímek északabbra 
telelnek, mint a kisebb tojók. A jelenséget 
több hipotézissel is lehet értelmezni. (1) 
a hímek dominánsak a tojókkal szemben, 
ezért kiszorítják őket a közeli jó élőhelyek-
ről, (2) a hímek nagyobb méretük miatt 
képesek hidegebb területen is túlélni, mint 
a kisebb tojók, (3) a hímek érdekeltebbek 
korábban érkezni a fészkelőterületre, mint 
a tojók, ezért közelebb telelnek (Stouffer & 
Dwyer 2003). 

A csilpcsalpfüzike esetében ez utóbbi le-
het a legjobb magyarázat. A Brit-szigetektől 
Marokkóig terjedő telelőterületen telelő hí-

mek és tojók aránya tendenciaszerűen válto-
zik, északon a hímek, délen a tojók aránya 
nagyobb. Angliában a hímek aránya 83,2%, 
Marokkóban 14,7% (Catry et al. 2005). E 
vizsgálat eredményei jó összhangban van-
nak a protandria fentebb említett 3. hipoté-
zisével. A szenegáli telelőterületről a hímek 
sokkal korábban indulnak el tavasszal, mint 
a tojók. Február második felében már gya-
korlatilag csak rövid szárnyú madarak tar-
tózkodnak a területen, a kétcsúcsú szárny-
hossz-eloszlás egycsúcsúvá válik (Catry et 
al. 2005). 

Bár a Kárpát-medencében fészkelőállo-
mány más vonulási utat követ és telelő-
területe is más, az itt megfigyelt mintázat 
jól magyarázható az Európa nyugati felén 
leírtakkal. A hímek feltehetően a Kelet-Me-
diterráneum északi részén telelnek, hogy a 
lehető legkorábban visszaérhessenek a fész-
kelőterületre. A tojók tőlük délebbre töltik a 
telet, és a nagyobb távolság miatt vonulnak 
el korábban, és érkeznek később (Csörgő & 
Harnos 2011). 

Az őszi adatok esetén – az ivar figyelem-
bevétele nélküli – szignifikáns időbeli átla-
gos szárnyhossz növekedést tapasztaltunk. 
Ez arra a következtetésre is vezethetne, hogy 
a vonulás végén hosszabb szárnyú, északi 
madarak jelennek meg a területen. Az iva-
ronkénti elemzéseknél ez a változás meg-
szűnik, az eredmények tovább erősítik azt a 
korábbi feltevést, hogy északi madarak nem 
vonulnak át jelentős számban a Kárpát-me-
dencén. Az összevont adatokból származó 
eredmények nem populációs különbségek-
re, hanem az ivararány változására utalnak. 
Egyre több hím egyre hosszabb ideig marad 
a területen, és ez a megváltozott viselkedés 
eredményezi az átlagos szárnyhossz időbeli 
növekedését.

Összességében megállapítható, hogy a 
Kárpát-medencében fészkelő csilpcsalpfü-
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zikék ivara biometriai jellemzőik alapján 
nagy biztonsággal megállapítható. Az ez 
alapján a tavaszi és az őszi vonulás során 
kimutatott ivararány eltérés lehetséges oka 
tavasszal a protandria, ősszel a protogynia. 
Az ivarok megfogási valószínűsége más az 
eltérő vonulási stratégia, illetve a területen 
töltött idő hossza miatt, ami az ivararányt a 
hímek túlsúlya felé tolja. Az utóbbi évtize-
dekben a hímek őszi vonulási viselkedése 
változott.
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